
De zeemeermin van Monnickendam 
of de geschiedenis van het oude en het nieuwe trekschuitenveer na 1814. 
L. Appel 

Wanneer de meeremin 
haar zoete stem doet horen 
Dan neemt de schipper in 
zijn zeilen van te voren. 

Voor de inhuldiging van koning Willen III kwam de bekende franse romanschrijver Alexander Dumas St. (1803-
1879) naar Amsterdam. 
Van het kroningsfeest, dat op 12 mei 1849 plaatsvond, maakte hij een uitvoerig verslag, dat 25 jaren later in "de 
Tijd" werd gepubliceerd. 
Aanleiding tot de deelname aan het kroningsfeest was voor deze republikein niet zo zeer de monarch maar om de 
artistieke prins te feliciteren, die hem ruim een maand tevoren uit verering voor zijn letterkundige arbeid een 
viertal tekeningen had geschonken van de Nederlandse verdienstelijk kunstenaar Rochussen (1814-1894). 
De fransman komt per stoomboot van Antwerpen naar Rotterdam en meende voortdurend tot Rotterdam de 
Schelde te hebben gevaren. Rotterdam interesseert hem kennelijk niet, want hij reist direkt door naar Den Haag. 
Wat hem bijzonder schijnt te interesseren is de haagse kermisganger, die zich te buiten gaat aan eieren en 
augurkjes en hij geeft een uitvoerige schets van een wafelkraam.  
De volgende dag bezoekt hij daar het Koninklijk Museum en hij beschrijft daarvan twee bijzonderheden namelijk 
een kast,waarin enkele voorwerpen bewaard werden die afkomstig waren van Willem de Zwijger en een andere 
kast waarin het lijk van een echte zeemeermin, dat daar als rariteit, was uitgestald. 
De meermin schijnt hem bijzonder te interesseren, want zonder overgang in zijn verslag knoopt hij aan de 
geschiedenis van de grondlegger van neerlands vrijheid zijn verzinsels vast over de zeemeermin, die meer 
belangstelling krijgt dan het tragisch einde van de prins.  
Hij komt dan ook later uitvoerig op het "zeewijf" terug, wanneer hij zijn rapportage over `t bezoek aan Amsterdam 
maakt. 
Over de Amsterdammers spreekt Dumas met veel waardering. 
Hij is `t in `t geheel niet eens met Voltaire (1604-1778), die bij zijn afscheid na een bezoek aan Amsterdam uitroept 
"Adieu, cannaux, canards et canaille". 
 
Dumas vindt de nederlanders een beetje stil en saai, een opmerking die hij maakt naar aanleiding van het feit, dat 
hij de gezichten van de burgers van Amsterdam zelfs op het kroningsfeest niet uit de plooi zag komen, maar 
integendeel zwijgend en deftig onder de vlaggen, erebogen en lampions zag voortwandelen.  
Een nederlander die feest viert, ziet er uit als iemand, die zich verveelt, hij praat ook niet.  
Denkt hij dan? Ook Niet.  
Hij rust alleen maar uit van de reuzenprestaties en heldendaden die zijn voorvaderen hebben verricht. 
`n Beetje pikant gezegd - maar zou zijn beschrijving `t leven de amsterdammers in de 19e eeuw werkelijk helemaal 
zo naast de waarheid zijn? 
Met belangstelling vertelt hij over de talloze grachten en de trotse panden, die hierop uitkijken en dan te 
bedenken,  
schrijft hij, dat al de huizen op palen gebouwd zijn, maar met dat al vindt hij het erg eentonig, zelfs naargeestig en 
vermoedt dat een vreemdeling `t er hoogstens een week kan uithouden. 
Hij vertrekt dan ook twee dagen later met de stille gelofte nooit meer binnen deze wallen terug te keren. 
De intocht van de nieuwe koning vond op de 11e mei (daags voor de kroning) plaats. Dumas, die vorig jaar in Parijs 
de kreten hoorde "weg met de koning" was nu getuige van de geestdrift, waarmede de nederlanders hun nieuwe 
koning begroetten. 
Hij maakt vergelijkingen met het franse volk en het onze komt er niet slecht vanaf.  
Hij vertelt, dat de hollander van huis uit een republikein is en dat juist daarom het koningschap in Nederland op 
dergelijke grondslagen is gevestigd. 
De redenering, hoe paradox hij ook klinkt, komt tot haar recht als we zien hoe Dumas dit toelicht. 
De kwestie over koninkrijk of republiek, zegt hij, is hier eigenlijk een woordgebruik.  
Men kan een monarchaal gouvernement hebben, dat liberaal is of omgekeerd een regeringsvorm die republiek 
heet, maar in de grond van de zaak een despoot aan het hoofd heeft. 
De nederlander hecht minder aan de woorden en is tevreden met zijn onbeperkte vrijheid, denkt niet aan een 
omwenteling en leeft met zijn koning zo vredig als `t maar kan. 
Wij fransen roepen: "vrijheid, gelijkheid en broederschap" en voeren ondertussen de hevigste burgeroorlog. 
Terwijl Dumas de stoet nastaart komen er weemoedige en ernstige gedachten bij hem op.  
Hoevele koningen schrijft hij, zijn ontvangen zoals deze koning om later verguisd, verbannen of zelfs vermoord te 



worden en wat zal de vorst beleven, die ik vandaag nakijk en die morgen zijn koningschap zal aanvaarden. 
De koningin, met haar 2 kinderen, in een prachtig rijtuig gezeten, volgt in de optocht. 
Dumas wijdt aan haar een woord van vurige bewondering en verering. 
Hij roemt haar rijke geestesgaven en beschrijft haar zacht gelaat, waarover weleens de waas van 
zwaarmoedigheid ligt,  
maar dat toch altijd zo vriendelijk blijft. 
 

De Zeemeermin. 
Toen de tocht voorbij getrokken was, meende Dumas, dat voor hem die avond in Amsterdam niets bijzonders 
meer te zien was en hij ging naar Monnickendam. 
Wat moest deze man in vredesnaam in Monnickendam doen op 11 mei 1849? 
Daar wilde hij heen omdat daar de weduwnaar van de Buchold woonde. 
"Buchold" wie was dat? 
"La fille de l´eau of het watermeisje van Monnickendam" noemt Dumas haar. 
Ze was al gestorven, deze zeemeermin, maar haar man Olivier en 6 kinderen woonden daar nog. 
Olivier, een monnickendammer veerschipper, is die middag in Amsterdam en wordt spoedig opgespoord, Dumas 
kan meevaren om de geschiedenis van de zeemeermin te horen en ter plaatse te bestuderen. 
De schipper spreekt frans, dus alles zit de schrijver mee. 
Onderweg vertelt Olivier zijn verhaal: 
In de maand september van het jaar 1823 (dus 26 jaren geleden) keerde ik huiswaarts van mijn dagelijks werk, dat 
bestond uit het overbrengen van reizigers van Amsterdam naar Monnickendam v.v. of soms een der andere aan 
de Zuiderzee gelegen plaatsen. 
Plotseling, niet ver van het eiland Marken, zag ik iets in het water, dat veel leek op een zwemmend dier. 
Naderbij gekomen ontdekte ik, dat het een menselijke gedaante was, die daar spartelde en haastte me om hulp te 
bieden. 
De hulp was echter niet welkom, want het zwemmende wezen deed alle moeite om te ontkomen, zodat ik het 
uiteindelijk met geweld in de schuit moest trekken. 
Weldra bleek, dat ik geen gewoon mens, maar een zeewijf had opgevist. 
Het kostte heel wat moeite dit schepsel in de schuit te houden, want ze bleek meer dan mannelijke spierkracht te 
bezitten. 
Wat de lichaamsdelen betreft zag ze eruit als alle dochteren van Eva. 
Er was niets bijzonders te zien aan de "Buchold" (Dumas verzekerd dat het een Monnickendams woord is. Hij 
heeft waarschijnlijk "bekold" gehoord, wat "behekst" betekend). 
Haar haar en ogen waren groenachtig en ze zei geen woord. 
Bij aankomst in Monnickendam werd de zorg voor haar lichaam opgedragen aan de dochter van de burgemeester 
(waarschijnlijk wordt Daniel Dzn Arbman bedoeld, deze had vier dochters tussen de 25 en 34 jaren) die haar van 
kleren voorzag en voor de ziel 
aan de pastoor (J. Busman), die haar doopte en de naam Maria de Buchold gaf. 
Olivier, die tot nu toe ongehuwd gebleven was, had al eens gekscherend gezegd, dat wanneer hij ging trouwen, 
dat hij een zeemeermin zou zien te krijgen. 
´t Voordeel was, dat ze niet konden spreken en zo stom waren als de vissen, waarmee ze in gezelschap leefden. 
Sommige geschiedschrijver gaven zeewijven in plaats van een paar benen, een grote visstaart. 
Volgens Dumas berust dit op een misverstand, daar ze verwisseld worden met sirenen, die slechts tot halfweg de 
vormen van een mens hebben. 
Nereïden of zeewijven hebben de menselijke lichaamsdelen compleet. 
De zwijgzame juffrouw Buchold was goed ter been en Olivier besloot met haar te trouwen. 
Het werd echter een heel ongelukkig huwelijk, want nauwelijks kwamen ze van het stadhuis of Maria de Buchold 
sprak vlot monnickendams. 
De stomheid gedurende de dagen van het engagement was maar voorgewend en Olivier was wel erg boos over dit 
gedrag. 
Om dadelijk te scheiden vond hij wel wat kras, dus besloot hij het eerst nog aan te zien. 
Weldra kwam ´t tot ergerlijke tonelen, want Olivier, die Dumas bekende niet geheel vrij te zijn van polygamische 
ideeën, hield naast zijn huwelijk de betrekking aan met vroegere liefjes te Amsterdam en Edam. 
Het zeewijf, dat met bovennatuurlijke gaven was uitgerust, bleek telkens precies op de hoogte te zijn van zijn 
liefdesavonturen en hield van oder de betoonde ontrouw hartige bedsermoenen. 
Ziedaar de geschiedenis van de zeemeermin, die Alexander Dumas (schrijven van het bekende boek "De graaf de 
Monte Cristo") voorgeeft uit de mond van vader Olivier gehoord te hebben op de vooravond van het 
kroningsfeest op 12 mei 1849. 



"Ik geloof er niets van" zegt de vertaler van ´t verhaal in "de Tijd". 
Men heeft Dumas maar wat op de mouw gespeld. En toch....... 
´t Zal u wel zijn opgevallen, dat er in mijn artikel (gepubliceerd in de jaarverslagen van Oud Monnickendam) geen 
plaats is voor fantasie. 
Ik houd niet van "fictie", maar ben altijd op zoek naar de waarheid. 
Er moet achter dit verhaal ook een waarheid zitten, maar welke? 
 

De Veerschipper. 
Wie was de veerschipper in 1823, die de z.g. zeemeermin trouwde en 6 kinderen kreeg. 
Was hij ook de verteller van dit verhaal in 1840 of wat ´t een andere veerschipper?  
Verzon deze veerschipper het verhaal omdat Alexander Dumas zo geïnteresseerd was in zeemeerminnen en er 
wel voor wilde betalen? 
Het was niet eens zo moeilijk een veerschipper te vinden, die in 1823 op Amsterdam voer en tevens ´n beetje aan 
het signalement, dat Alexander Dumas gaf, voldeed. 
Na het herstel van de nederlandse onafhankelijkheid in 1813 bestonden er twee soorten schuitenveren in 
Monnickendam. 
Het ene veer was voorheen een soort beurtveer geweest, doch omdat er slechts één schuit was overgebleven (de 
schippers behoefden niet meer op hum "beurt" te wachten") werd het "oude" schuitenveer genoemd. 
Dit veer of beter gezegd deze vrachtboot, was hoofdzakelijk bedoeld voor het goederen verkeer op de steden 
Amsterdam en Purmerend en had daarnaast een simpele passagiersaccommodatie. 
Het anderen, het nieuwe of jaagschuitenveer genoemd, was alleen voor passagiers met hun bagage bedoeld en 
verzorgde tevens het brievenvervoer door de provincie. 
Beide veren bestonden uit trekschuiten, die langs jaagpaden (naast de trekvaart aangelegd) door paarden werden 
voortgetrokken. 
Het jaagschuitenveer was echter door zijn ranke scheepjes zonder veel diepgang veel sneller en had aansluiting op 
de afvaarttijden van andere veerschuiten van de vijf Noord-Hollandse steden en buitenveren van andere steden, 
zoals Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Leiden. 
In beide gevallen werden de schippers van deze veerdiensten door het stadsbestuur waaronder ze ressorteerden 
genoemd. 
Het oude schuitenveer was een echte stadsaangelegenheid, terwijl het nieuwe of jaagschuitenveer een 
vervoersorganisatie was van de vijf Noord-Hollandse steden (Amsterdam, Hoorn, Edam, Monnickendam en 
Purmerend) waarvan de veerlieden, die vanuit een van de vijf steden opereerden, aldaar hun domicilie kozen. 
In 1823 waren er vijf veerschippers, die onder Monnnickendam vielen. 
Zoals gezegd één voor het oude schuitenveer: Daniël Bonting en vier op het jaagschuitenveer van de 5 Noord-
Hollandse steden en dat waren Klaas Springer, Jan van Daalen, Cornelis Slot en Jacob van der Haar. 
Uit 5 transportacten uit de tijd (3 vóór 1823 en 2 erna) komen we te weten wie de koper en verkoper van de 
veerdiensten was, het pakket dat gekocht wordt en de prijs, die voor zo´n schuitenveer verschuldigd was. 
 
Acte 1736 nots. Merens d.d. 29 oct. 1814. 
Verkoper" Jacobus van den Berg. Jaagschuitschipper wonende alhier. 
Koper: Klaas springer, zonder beroep, mede wonende alhier. 
´n Jaagschuitveer varende over de gewezene 5 steden voor deze stad met bijbehorende jaagschuit, paarden, 
gereedschappen en verder toebehoren voor fl 2000,--. 
Acte 2539 nots. Merens d.d. 1 april 1820. 
Verkoper: Aafje Harms, weduwe Hans Hotjes Verduijn, winkelierster alhier. 
Koper: Daniël Bonting, koopman, mede wonende alhier. 
´n Oude schuitsveer varende op Amsterdam en Purmerend en terug bestaand uit een veerschuit met desselfs 
zeilen, treil en alle verder toebehoren. Twee trekpaarden met gebit, hamen en lijnen, een wagen, een slee en 
gemenelijk alle de roerende goederen tot dat veer gebruikt wordende voor fl 1250,--. 
Acte 2684 nots. Merens d.d. 1 mei 1821. 
Verkoper: Cornelisje Tol, weduwe wijlen Pieter Bouwes, zonder beroep. wonende alhier. 
Koper: Jan van dalen, schipper wonende te Durgerdam. 
´n Jaagschuitenveer, varende van hier, (Monnickendam) op Hoorn en Buiksloot, over Edam en Purmerend, 
bestaande uit een schuit en een vierde deel in twee gemene schuiten, voorts 3 paarden, drie haken, twee dwijlen, 
drie lijnen, een pus, een kruiwagen, een vuurpot, een kwispedoor, een kandelaar, een snuiter, een hoornse mand, 
tien kussens, een vlag en stok, een schop, een zwaard, drie paardedekken, drie grimmen, twee kluisters, twee 
gordcingels, twee hamers, een hoofdstel, een zadel en twee ijsborden voor fl 2250,-- (fl 1100,-- contant en fl 100,-- 
per jaar a 5 % rente). 



Acte 3136 nots. Merens d.d. 30 mei 1826. 
Verkoper: Cornelis Slot, jaagschuitschipper, wonende alhier. 
Koper: Frederik Hoppe, huisman, mede wonende alhier. 
´n Trekschuitenveer, varende over de 5 noordhollandse steden en gedomicilieerd alhier met ´n aandeel in de 
gemene schuiten voor fl 1600,-- te betalen aan de weled. heer Simon de Vries, dijkgraaf v. Waterland en de 
Wormer te Purmerend met jaarlijkse termijnen van fl 300,--. 
Acte 3571 nots. Merens d.d. 20 juli 1832. 
Verkopers: Jacob van der Haar, jaagschuitschipper en Aaltje Wildemans, echtelieden wonende alhier. 
Koper: Hun behuwd zoon en dochter Gerrit Middelbeek, koopman en Margrieta van der Haar, echtelieden. 
´n Trekschuitenveer, varende over de 5 noordhollandse steden, gedomiliceerd alhier met daartoe behorende 
jaagschuit, aandeel in gemeneschuiten, voorts paarden, trek- en andere gereedschappen en verder toebehoren, 
verkocht voor fl 1800,-- (in wekelijkse termijnen van fl 6,00). 
Om de gezinssamenstelling van de diverse schippers na te gaan werden de gegevens van de volkstelling van 1840 
opgeslagen. (tussen de gebeurtenissen van 1823 en 1849) en slechts één schipper kwam in aanmerking om met 
de bewuste zeemeermin getrouwd te kunnen zijn. 
 
Het was de schipper van het oude schuitsveer en dat lag ook in de lijn der verwachtingen. 
Het oude schuitsveer had namelijk verlof om Amsterdam op marktdagen (´s maandags, woensdags en vrijdags) 
binnen te varen en daar op een vooruitbepaalde plek de goederen af te leveren. 
Het jaagschuitenveer van de 5 noordhollandse steden mocht als buitenveer Amsterdam niet binnenvaren. De 
passagiers voor deze stad moesten in Buiksloot uitstappen om verder door ´n Amsterdamse veerman vervoerd te 
worden. 

De juiste man? 
Daniël Bonting moest dus de man zijn, die Alexander Dumas in 1823 zocht en beschrijft als de veerschipper Olivier. 
Op 22 april 1829 kreeg Daniël toestemming van het stadsbestuur dit ambt uit te oefenen (zie voorgaande 
transportacte van 1 april uit dat jaar) en met het oude schuitsveer van de stad Monnickendam op Amsterdam en 
Purmerend en terug te varen, mits hij zich naar de bestaande ordonnantiën gedragen zou. 
Hij krijgt te Monnickendam drie aanlegplaatsen aangewezen; buiten de Noorderpoort, aan de Koemarkt (bij de 
Broekerpoort) en bij het veerhuis (aan het einde van de Kermergracht), te Amsterdam: op ´t Water (het huidige 
Damrak), te Purmerend aan de Poependijk (Bij de Amsterdammerpoort), te Broek bij de brug en te Buiksloot aan 
de Schutsluis. 
Op 8 mei 1816 had Daniël Bonting jzn. wonende te Buiksloot (met als toeziend curator Nicolaas Stenders, 
jaagschuitschipper) een huis en erve in ´t Zuideinde, wijk III nr. 131 (huidige huis nr 1) op de hoek van de Gooise 
Kaai gekocht van Dirk Hulskemper, koopman te Monnickendam.  
Het  was de herberg, die wordt besproken in het jaarverslag 1981 (pag 71 t/m 73).  
De heer K. Tolman vertelde mij indertijd dat hij, toen het huis werd afgebroken, ´t fundament van een schouw 
ontdekte waar veel pijpenkoppen in terug werden gevonden en kennelijk in de gelagkamer had gestaan. 
Daniël Bonting wordt in deze transportacte "geëmancipeerd" genoemd, dat betekend, dat hij vrijgesteld was van 
het ouderlijk gezag.  
Hij was danook pas 20 jaar. 
Zoals gezegd gaf de volkstelling van 1840 de gezinssamemstelling van het adres wijk III nr. 131 op ´s Zuideinde en 
daar vinden we het gezin van Daniël Bonting: 
     geboren:    godsdienst beroep 
Vader: 
Bonting Daniël 43 j.   Buiksloot 1706   R.K.  veerschipper 
Moeder: 
Mets Trijntje 45 j.     Terschelling 06-12-1794    "    zonder 
Kinderen Bonting: 
Alida   21 j    Monnickendam 22-09-1818  "    " 
Maria   18 j.     " 01-01-1821  "    " 
Bernardus  14 j.   " 06-02-1825  "    " 
Johanna  12 j.    " 01-09-1827  "    " 
Cornelia   7 j.    " 02-01-1833  "    " 
Jan    5 j.   " 16-02-1835  "    " 
 
Het eerste resultaat wordt geboekt als blijkt, dat er 6 kinderen zijn (gelijk aan ´t aantal dat Dumas noemde) en dat 
het gezin katholiek is, want een van de hoofdrolspelers was de pastoor, die de meermin doopte. 
De moeder Trijntje Mets, geboren op Terschelling (een andere bron zegt: Huisduinen bij Den Helder) zou dus de in 



´t sprookje genoemde zeemeermin "Buchold" zijn geweest, maar helpt ons dit gegeven iets verder? 
Volgens het verhaal leefde haar man "Olivier" nog in 1849. 
Onze Daniël Bonting overleed echter op 4 december 1841 om half elf onderweg op zijn veerschuit in de buurt van 
Purmerend, nog maar 45 jaren oud. 
Vijf dagen later richt Trijntje Mets een verzoek aan de burgemeester en wethouders van Monnickendam. 
"Na het overlijden van mijn man Daniël Bonting, in leven schipper op de oude schuit alhier, neemt ondergetekende 
de vrijheid de hoge regering van deze stad eerbiedig te vragen, dan zijn mogen goedvinden, voormeld veer aan mij 
over te dragen en hetzelve op mijn naam te laten bevaren door mijn schoonzoon, aan wien door de 
hoogedelachtbaren bij de laatste afwezigheid van wijlen mijn man voorlopig goedgunstig werd toegestaan. 
Hopende, dat de edelachtbare heren B.&.W. van deze stad de omstandigheden, waarin ik, met mijn bijna alle nog 
onmondige kinderen, gebracht ben, in aanmerking nemende, dit mijn eerbiedig verzoek goedgunstig zullen 
inwilligen, het ik de eer te zijn. 
       Uw gehoorzame dienaresse 
        Trijntje Mets. 
De naam van de schoonzoon? Adrianus Meerman! (geen meermin, maar een meerman in ´t spel). 
Hij trouwde met Alida, de oudste dochter van Daniël bonting op 26 juli 1840. In het volkstellingregisten van 1-1-
1850 vinden we het gezin in wijk III nr. 69, het huidige huisnr. 3 op de Fluwelenburgwal (op de hoek van de 
Schoolsteeg, nu een pakhuis): 
   geboren   te  beroep 
vader: 
Meerman Adrianus 05-08-1817  Amsterdam    Koopman/veerschipper 
moeder: 
Bonting Alida  22-09-1818  Monnickendam  zonder 
Meerman Johannes 27-06-1841  "    " 
  "    Daniël  09-12-1843  "    " 
  "    Bernardus 29-12-1947  "    " 
  "    Engeltje 21-01-1847  "    " 
Op 12 mei 1849 toen koning Willem III de troon besteeg en Alexander Dumas Amsterdam bezocht, was Adrianus 
Meerman 32 jaar en had hij 4 kinderen. 
 
Na 1 januari 1850 (dus na de volkstelling) worden op bovengenoemd adres nog 4 kinderen geboren: 
kinderen: Meerman. 
Jacob  21-09-1850  Monnickendam 
Cath.Maria 20-12-1850   " 
Jacobus  12-05-1853   " 
Maria  27-09-1854   " 
Terug naar december 1941, toen Trijntje Mets (de grootmoeder van deze kinderen) het stadsbestuur om 
aanstelling als veerschipper voor haar schoonzoon vroeg. Er waren in die maand meer sollicitanten naar de baan 
als veerschipper op Amsterdam, want het overlijden van Daniël Bonting was kennelijk algemeen bekend.  
 

Parenteel van de familie Meerman te Monnickendam 
 
Johannes Meerman geb. Amsterdam 
Gehuwd met Engelina Nagel geb. 03-09-1778 te Ouderamstel, gest. 18-06-1852 te Monnickendam 
 
Adrianus Meerman geb. te Amsterdam 05-08-1817, gehuwd 26-07-1840 gestorven te Monnickendam 22-08-1855 
Alida Bonting geboren te Monnickendam 22-09-1818, gestorven 06-05-1855 
 
Kinderen  geboren   kinderen  geboren 
1 Johannes  27-06-1841  6 Jacob   21-09-1850 
2 Daniël   09-12-1843  7 Catharina Maria  20-12-1851 
3 Jacobus  15-11-1845  8 Jacobus  12-09-1853 
4 Bernardus  29-12-1847  9 Maria   27-09-1854 
5 Egeltje   21-01-1849 
 
Daniël Meerman     Bernardus Meerman gestorven te Monnickendam 
Gehuwd 19-05-1867 te Broek in Waterland  17-03-1887 gehuwd 27-04-1873 te Monnickendam 
Met Aagje Kootman    Rijkenberg Trijntje (2x geh. Met Corn. Steevers) 



 
Kinderen  geboren   kinderen  geboren 
1 Alida   28-03-1869  1 Adrianus  28-02-1874 Edam ‘94 
2 Maria   14-08-1872  2 johannes  22-04-1875 Antw. ’96 
3 Engeltje  04-08-1874 n. A.dam ‘’90 3 Alida   29-091876 gest. 
4 Gerrit   01-12-1876  4 Trijntje  11-12-1877 gest. 
5 Adrianus  23-02-1879  5 Jocobus  19-06-1880 Leiden ‘’98 
6 Jacob   16-02-1882 n. A,dam ‘’96 6 Alida   06-07-1882 A,dam ‘’99 
      7 Agatha   13-06-1883 
      8 Engeltje  01-06-1886 
De enige Meerman, die in 1918 nog in Monnickendam woonde was: 
Daniël geb. 09-12-1843 te Monnickendam, R.K. van beroep tuinman en wonende op de N.Z. Burgwal 4 nr. 160, nu 
huisnr. 20. Hij vertrok 12-03-1920 naar Amsterdam 
 
De stamvader van de huidige in Monnickendam en Edam wonende Meermans is: 
Adrianus geb. 28-02-1874 te Monnickendam, R.K. vert. 14-09-1894 naar Edam. 
o.a.  zijn zoon   Johannes Jacobus geb. 1902 
 zijn kleinzoon  Adrianus geb. 1924 en 
 zijn achterkleinzoon Joh. Jacobus (1952), 
    Bernardus (1954) en 
    Ronald Anthonius (1956). 
 
Wouter Bos te Purmerend, die een doelmatig en wel ingericht Fries-jacht heeft, W. van Oosterom te Purmerend, 
die zetschipper van Alkmaar op Purmerend is en Christiaan Melkert te Monnickendam, die nog nooit als schipper 
heeft gevaren. 
Wanneer de beslissing van het stadsbestuur uitblijft, schrijft Trijntje Mets op 20 december 1841 ook aan B.&.W. te 
Amsterdam, Ze vraagt hen goedgunstig haar voorspraak te zijn bij het edelachtbaar bestuur van Amsterdam. 
B.&.W. van Amsterdam schrijven reeds op 21 december aan de heren van Monnickendam, dat dit buitenveer 
eigenlijk een marktschuitenveer is en alleen door schippers van Monnickendam op marktdagen wordt bevaren. 
Wij menen, dat deze zaak dus ten eerste bij uw edelachtbaren thuishoort. 
Op 8 januari 1842 geven B.&.W. van Monnickendam Trijntje Mets vergunning om haar schoonzoon als zetschipper 
aan te stellen op haar oudeschuisveer. 
Is ´t zo vreemd te veronderstellen, dat deze Adrianus Meerman erbij gehaald werd, toen Dumas naar de 
zeemeermin van Monnickendam informeerde. Hij was in 1840 nog steeds de veerschipper van deze stad en was 
de enige die met passagiers en goederen in Amsterdam mocht komen. 
Blijft de vraag of hij dit fantastische verhaal over zijn schoonouders in de franse taal heeft kunnen vertalen. 
Catharina Mets overleed op 19 juni 1855 (60 jaren oud). 
In hetzelfde jaar overleden echter ook Alida Bonting en haar man Adrianus Janszn. Meerman (de veerschipper). 
Alida overleed op 6 mei, 36 jaar oud en Adrianus op 22 augustus, 2 jaren ouder. Niet zo verwonderlijk want de 
gemiddelde leeftijd van een pasgeborene was in die tijd plm. 40 jaren. 
Alle acht de weesjes Meerman (van 1 tot 15 jaar oud) gingen naar het R.C. weeshuis. 
Zo eindigde het sprookje over de meermin van Monnickendam, die in werkelijkheid een gewone vrouw was. 
Het fabeltje moet door de een of andere veerman zijn bedacht in verband met de achternaam van de 
schoonzoon. 
Misschien werd er wel geld voor geboden en dan komt de fantasie bovendrijven. 
 
Overigens komt de naam Meerman nog steeds voor in Monnickendam (zie parenteel). Afkomstig uit Amsterdam 
zal de naam wel stammen uit een huis dat "de Meerman" heette. 
Eén meerman staat nog afgebeeld in de geveltop van het pakhuis nr. 26 aan het entrepòtdok achter de Hoogte 
Kadijk in Amsterdam. 
De veerschuit, nog steeds het eigendom van Catharina Mets, de weduwe van Daniël bonting, wordt op 1 
september 1855, na de dood van Adrianus Meerman, op verzoek van de overige kinderen: Maria Bonting, 
huisvrouw van Jacobus Groenewoud, Bernardus en Johanna Bonting verkocht door notaris Merens, verbonden 
met alle rechten aan het oude schuitsveer op Amsterdam. 
Koper: Klaas Joostzoon de Moes, 24 jaar oud, woonachtig te Monnickendam voor fl 5000,--. 
Voordat we het echter over de opvolger van Adrianus Meerman gaan hebben moet de organisatie van de 
veerdiensten wat beter uit de verf komen. 

Hoe werkte de veerdienst. 



Ter controle op de te vervoeren passagiers en de te verzenden en ontvangen goederen was te Monnickendam 
(evenals elders in de 5 noordhollandse steden) een commissaris van ´t oude en nieuwe veer aangesteld. 
Hij zorgde voor de administratie van de te verzenden goederen, de opslag van de ontvangen goederen en de 
verdeling van de ontvangen vrachtgelden waarin opgenomen de gabellen, een soort belasting van de stad voor 
onderhoud van het veerhuis en de waterwegen. 
De instructie d.d. 10 juni 1818, waar naar de commissaris van het oude en nieuwe veer zich had te gedragen 
luidde als volgt: 

Artikel 1: 
De commissaris zal zich in allen moeten schikken naar de instructie voor het alsmede voor de schippers gemaakt 
door de heren Burgemeesters en Wethouders of nog te maken waarvan aan het de nodige kennis zal worden 
gegeven. 

Artikel 2: 
De commissaris zal moeten zijn van een onbesproken gedrag, goed kunnende lezen en schrijven. 

Artikel 3: 
De commissaris van het oude veer zal van stadswege genieten vrije woning in het stadsveerhuis bij de 
aanlegplaats van de schuit, alwaar hij verplicht zijn te wonen. 

Artikel 4: 
De commissaris zal voor iedere beurt welke door de schipper van het oude veer op Amsterdam wordt gedaan van 
genoemde schipper een gulden en 20 cent ontvangen en bij gesloten water (dus toegevroren water) met de 
vrachtwagen rijdende voor elke beurt 60 cent. 

Artikel 5: 
De commissaris zal moeten zorgen dat de goederen, welke ´s avonds te voren aan het veerhuis gebracht worden, 
behoorlijk worden geplaatst en dadelijk op een lijst worden aangetekend. 
Genoteerd moet worden het nummer, de hoeveelheid en de kwaliteit van de goederen, de persoon aan wie ze 
zijn geadresseerd, benevens de vrachtloon dat de schipper daarvoor volgens tarief zal moeten ontvangen. 
Voor deze registratie zal de commissaris van de afzender 2 1/2 cent voor iedere post mogen vorderen. 

Artikel 6: 
De commissaris zal verplicht zijn de goederen, die op de lijst staan, dadelijk in een register van uitgaande goederen 
over te nemen en dit register door de schipper, na het in ontvangst nemen van de vermelde goederen te laten 
tekenen. 
Zodra de goederen zijn ingeladen is het risico geheel voor de schipper, terwijl de commissaris voor die goederen 
verantwoordelijk is zolang deze in het veerhuis berusten. 

Artikel 7: 
De commissaris zal bij het aankomen van de veerschuit en het uitladen moeten toezien of de goederen op de lijst 
staande onbeschadigd zijn aangebracht. 
De meegebrachte lijst wordt getekend, zodra hij de goederen in orde bevonden heeft en in het veerhuis heeft 
doen brengen (eventuele zware stukken op de kade). 
De schipper zal dan zijn ontlast en de commissaris voor vermiste of beschadigde goederen verantwoordelijk 
worden gesteld. 

Artikel 8: 
De commissaris zal zodra hij de ontvangen goederen met de lijst heeft vergeleken, deze lijst overschrijven in het 
register "teruggebrachte goederen" en de lijsten liasseren (met een veter aan elkaar rijgen"). 
De kosten van registero en verder schrijfmaterieel komen voor rekening van de commissaris. 

Artikel 9: 
De commissaris zal moeten zorgdragen dat iedere geadresseerde zijn goederen behoorlijk in ontvangst kan nemen 
aan de hand van deze lijsten en met de daarbij behorende documenten afgeven tegen vergoeding van het volgens 
tarief vastgestelde vrachtloon, waarop de betaalde voorschotten kunnen worden afgetrokken. 

Artikel 10. 
De commissaris zal verplicht zijn bij degenen die zaterdags voor 2 uur ´s middags het verschuldigde vrachtloon 
voor de ontvangen goederen niet betaald hebben, iemand langst te sturen om met een behoorlijk getekende nota 
de gulden 2 1/2 cent en boven de gulden 5 cent mogen vorderen. 

Artikel 11: 
De commissaris zal elke zondag na beëindiging van de voormiddag plaatsgevonden godsdienstontlening aan de 
schipper de vrachtlonen verminderd met de voorschotten uitbetalen zoals opgemaakt aan de hand van registers. 
 

Commissarissen van het veer te Monnickendam waren: 
    vanaf   overleden  geboren 
Jacob Vos   mei 1814  22-08-1826  14-05-1753 M.Dam 



Joannes Bernardus Arnoldi  14-10-1826   12-12-1844  46 jaar  A.dam 
        Was stadschirurgijn en vroedmeester 
Cornelis de Haas    22-02-1845   27-02-1876  02-01-1973 M.dam 
        Was tevens waagmeester. 
Jan bruijn   31-08-1876 betr. opgeheven 01-07-1882 
 

De verplichtingen van de schipper van ´t oude veer. 
Artikel 1. 

De schipper zal geen andere goederen mogen varen dan die welke behoorlijk door de commissaris op een 
daarvoor bestemde lijst zijn aangetekend. De goederen die niet op deze lijst zijn aangetekend zijn voor risico van 
de schipper. 

Artikel 2. 
De schipper zal verplicht zijn, indien weer en wind dit toelaten, driemaal per week naar Amsterdam te varen en 
wel op maandag, woensdag en vrijdag den morgen om 4 uur van het veerhuis, doch in de vier wintermaanden, 
zijnde november, december, januari en februari des morgen om 5 uur. 

Artikel 3. 
De schipper zal zich ´s avonds om 9 uur voor hij de volgende morgen moet varen, vervoegen bij de commissaris 
aan het veerhuis om te vernemen welke goederen er om te vervoeren zijn aangebracht en zal hij moeten zorgen 
dat bij de inlading hetzij ´s avonds of ´s morgens de goederen behoorlijk worden geplaatst en daarna het register 
van de commissaris wordt getekend als kwitantie. 

Artikel 4. 
De schipper zal zowel van hier als van Amsterdam op de gezette tijd moeten afvaren en zich onderweg of te 
Buiksloot niet langer mogen ophouden dan dringend noodzakelijk is. 

Artikel 5: 
De schipper zal dadelijk bij zijn aankomst, zonder vooraf de goederen te mogen lossen of af te geven, zich 
vervoegen op het kantoor van de commissaris en aan hem de lijst ter hand stellen, benevens bijbehorende 
documenten dadelijk door iemand bij belanghebbenden te laten aanzeggen, dat de voor hun bestemde goederen 
in het veerhuis zijn aangebracht. 

Artikel 6. 
De schipper zal bij zijn aankomst de commissaris de ontvangen vrachtlonen der uitgevoerde goederen afdragen 
volgens het daarvan bijgehouden register. 

Artikel 7. 
De schipper zal verplicht zijn om dadelijk na het overhandigen van de documenten de goederen ordelijk in het 
veerhuis te zette, de zware stukken op de kade, zodat deze door de commissaris goed kunnen worden 
gecontroleerd om bij ontdekking van schade aan de goederen toegebracht deze dadelijk voor risico van de 
schipper te kunnen stellen. 

Artikel 8. 
De schipper zal moeten zorgen als hij voor zichzelf goederen in het veerhuis wilde bergen, deze zodanig worden 
geplaatst dat de goederen aangebracht door particulieren daarvan geen hinder ondervinden. 
Wijders zal iedere particulier verplicht zijn, de goederen die voor hem met de veerschuit zijn aangebracht binnen 
24 uur uit het veerhuis af te halen, terwijl na verloop van de tijd de commissaris gemachtigd zal zijn om de niet 
afgehaalde goederen op kosten van de belanghebbende te laten bezorgen. 
De bemoeienissen van de commissaris met het nieuwe of jaagschuitenveer. 
De commissaris zal op de uren, wanneer de jaagschuiten afvaren en aankomen buiten de Noorderpoort moeten 
begeven om bij aankomst der schuiten de brieven zakken aan te nemen en de brieven zo spoedig mogelijk te 
bestellen en de porten daarvoor volgens het tarief te ontvangen. 
Hij moet voor deze ontvangen brieven een register bijhouden om bij de afrekening met de schippers viermaal per 
jaar, daarvan persoonlijk verantwoording af te leggen.  
Daarvoor zal hij tot beloning genieten, zoals dit tot nu toe gebruikelijk was. 
De commissaris zal mede bij het afvaren der schuiten waken tegen alle wanorde en de passagiers tellen, met de 
bedoeling wanneer deze vol zal zijn een extra schuit te laten varen, overeenkomstig de voorschriften van de heren 
commissarissen van de vijf steden gemaakt, waarbij het aantal personen per schuit is bepaald. 
Wanneer de schuiten of roeven afgehuurd worden zal de commissaris die direkt in orde brengen en de schipper 
daarvan op de hoogte brengen.  
Om de beurt zal iedere schipper een afgehuurde schuit krijgen en de commissaris voor iedere schuit of roef 5 cent 
ontvangen. 
De commissaris zal de brieven, die in het veerhuis worden gebracht om met de schuiten te verzenden, verzamelen 
in de daartoe in zijn kantoor geplaatste lade, om deze op tijd daaruit te lichten. 



Alle brieven op Amsterdam worden in brievenzakken meegegeven, terwijl die naar Hoorn, Edam etc. los aan 
schippers worden meegegeven. 
Bij besloten (bevroren) water zullen de brieven 25 % van de brievenporto genieten en bij de afrekeningen 
viermaal per jaar uitbetaald krijgen. 

De Familie de Moes. 
Op 1 september 1855 wordt Klaas de Moes, 25 jaar oud, veerschipper van het oude veer.  
Hij werd geboren op 23 december 1830 als zoon van Joost de Moes, scheepstimmerman en molenmaker, en 
Johanna de Vries. 
Het gezin van Joost de Moes woont op 1 jan. 1850 op het Noordeinde, wijk IV nr. 81, huidig huisnr. 91. 
   geboren   te  godsdienst   beroep 
Vader de Moes: 
Joost   17-01-1804 Monnickendam  N.H.   aannemer 
Moeder de Vries: 
Johanna   01-01-1803  "  R.C. 
Kinderen de Moes: 
Eefje   10-05-1827  "  N.H. 
Geertruida  07-09-1828  "   " 
Klaas   23-12-1830  "   " 
Elisabeth   10-11-1832  "   " 
Jacob   21-09-1835  "   "  
Cornelis   16-02-1840  "   " 
 
Joost de Moes kocht dit huis op 9 juni 1823. 
Kennelijk koopt hij voor de kinderen op 21 september 1849 de twee huizen naast dit pand op kad. nrs. a 69 en 68 
(later huisnrs. 93 en 95). 
Voor zijn jongste zoon Cornelis koopt Joost de Moes op 2 augustus 1862 een broodbakkerij "De Roode Melckkoe" 
in wijk 4 nr. 76, huidig huisnr. 79 voor fl 3.300,--. 
Wat een vader! (zie jaarverslag 1984 pag. 73) 
Wanneer Klaas de Moes (onze veerschipper) op 14 maart 1858 met Neeltje Cornelisdz. Kater trouwt betrekken zij 
eerst de rechterhelft van het huis kad. nr. a 69 wijk IV nr 83, het huidig huis nr. 93 op het Noordeinde. 
Klaas zijn moeder Joanna de Vries was op 15 januari van dat jaar overleden en zijn vader Joost de Moes woonde 
nu alleen in het grote huis wijk IV nr. 81 of huidig nr. 91 op het Noordeinde. 
Op 17 ocotber 1863 (acte 5858 v. nots. Meresn) kocht Arij Oosterveld het huis ten zuiden van Joost de Moes voor 
zijn moeder Jannetje Meet oud 49 jaar, weduwe van de schilder Dirk Oosterveld, op de Noordhoek van de Aart 
Engelsteeg, kad. nr. 71 huidig nr. 89. 
Jannetje Meet, geboren 11 feb.r 1814, had haar man reeds vroeg (31 jaar oud) verloren en was achtergebleven 
met 5 kinderen, Arij (van 1837), Jan (1838), Klaartje (1838) Aaltje (1841) en Annetje (1842). 
Het laatste kind was op 2 jan. 1848 gestorven. 
Nu verhuisde zij met 3 kinderen naar het huis op het Noordeinde (huidig nr. 89), want Klaartje trouwde in ´t 
voorjaar van 1863. 
Jannetje Meet en Joost de Moes werden dus buren en kennelijk klikte het snel tussen die twee, want op 15 mei 
1864 trouwden zij. 
Joost (59 jaar ) verhuisde van nr. 91 naar nr. 89 en Noordeinde nr. 91 kwam daardoor vrij. 
Dat pand kwam ter beschikking van Klaas de Moes en zijn gezin. 
Zo waren er in 1864 vier panden op het Noordeinde naast elkander waar familieleden de Moes woonden: 
Noordeinde  kad. Nr .  in 1850  in 1862  naam 
thans nr. 89  a 71  wijkIV 80 wijk IV 69  Joost de Moes + 
         Jannetje Meent 
nr. 91   a 70     81  70  Klaas de Moes + 
         Neeltje Kater 
 nr. 93ª   a 69  82  71  Jacob de Moes + 
         Maritje Bark 
 nr. 93b   dito  83  72  Cornelis de Moes   
         + Antje Man. 
 
Het gezin van Klaas de Moes bestaat uit de volgende personen: 
wijk IV nr 70  geboren  te  godsd.   beroep 
Vader de Moes 



Klaas   23-12-1830 Monnickendam NH  veerschipper 
Moeder Kater 
Neeltje Corn.dz  10-09-1831  "  " zonder 
Kinderen de Moes 
Johanna   05-01-1859  " "    " 
Cornelis   22-04-1861  " "    " 
Geertje   04-11-1865  " "    " 
 
Nauwelijks 40 jaar oud overlijdt Klaas de Moes op 6 juni 1871 en Neeltje Kater staat alleen voor het onderhoud 
van haar kinderen en het voortzetten van ´t oudeveer, dat driemaal per week op Amsterdam moet varen. 
 
Hoe Neeltje Kater (dochter van de scheepsbouwmeester Cornelis Pieterzn. Kater op ´t Prooijen en Geerte 
Trapman, zie beschrijving jaarverslag 1989 pag. 48 t/m 54) de problemen met de veerdienst op Amsterdam 
aanpakte? 
 
Vermoedelijk hield zij zelf de administratie bij en vervulde zij later de funktie, waarvoor eerder de commissaris van 
´t veer was aangesteld totdat haar zoon Cornelis (geboren in 1861) haar kon opvolgen. 
De meeste veerschippers hadden een jongen als "jager" in dienst, die het paard dat de trekschuit voortrok, langst 
het jaagpad begeleidde.  
Deze knul ving een hoop problemen op bij ´t passeren, aanleggen en afvaren. 
Maar de schipper op de veerschuit ontbrak en dat was degene, die leiding gaf, het roer bediende en bij het 
passeren van een brug de mast omlaag haalde en de lijn losgooide. 
Toevallig bleek uit een advertentie in de Monnikendammer van 5 september. 1896, dat ook hierin was voorzien. 
Op 7 september 1896 was ´t 25 jaren geleden dat Muus de Groot als veerknecht bij wijlen Mej. de weduwe K. de 
Moes in dienst was getreden op de Monnikendammer veerschuit. 
De datum van in diensttreding ligt precies 3 maanden na het overlijden van Klaas de Moes. 
 
Muus de Groot, schipper, was de zoon van Jan de Groot en Lijsje Cornelisse, geboren 22 sept. 1848 te 
Monnickendam en trouwde op 12 nov. 1882 met Maartje Keijzer, als weduwnaar van Marritje schaap. 
Na het overlijden van Cornelis de Haas, commissaris van ´t veer, op 27 febr. 1876 is er sprake van om het 
beurtveer op Amsterdam op te heffen. 
B.&.W. brengen op 30 maart 1876 met een bekendmaking dit ter kennis van de ingezetenen. 
Belanghebbende worden uitgenodigd, de bezwaren die zij tegen de voorgestelde opheffing van het oude veer op 
amsterdam mochten hebben, vooraf op 15 april 1876 schriftelijk met redenen omkleed bij de raad in te leveren. 
Op 15 april 1876 komt een schrijven binnen van J. van der Linden en 62 ondertekenaars alle handelaars, winkeliers 
en particulieren wonende te Monnickendam, met het verzoek "het oudeveer" van hier op Amsterdam v.v. te laten 
bestaan en B.%.W. gaan ermee accoord. 
Gevolg hiervan is, dat met toch weer tot benoeming van een commissaris van ´t veer overgaat. 
Bij raadsbesluit van 31 aug. 1876 wordt P. Bruijn Pzn, wonende alhier, benoemd tegen een jaarwedde van fl 50,00 
en vrije woning in het veerhuis. 
De wet van 23 april 1880 gepubliceerd in staatsblad nr 67 gas aan particulieren de mogelijkheid (eerder was dit 
verboden) zich zelfstandig te vestigen als vervoersorganisatie. 
Dit bericht leidde de afschaffing in van het door de steden georganiseerde vervoer van personen en goederen. 
 
Gerardus Sistermans (oprichter van de Posthoorn) publiceerde als eerste de oprichting van zijn vervoersbedrijf per 
rijtuig op veren van Monnickendam naar ´t Schouw in de opregte Haarlemse courant van 30 nov. 1880, evenals de 
jaagschuitschippers van Monnickendam, de heren Jan Mooi, Kasper de Vries, Michiel van den Berg en de weduwe 
Jan van den Berg. 
Op 1 dec. 1880 volgde Aart Guliker, schipper te buiksloot, die bekendmaakte dat hij dagelijks met een overdekte 
jaagschuit van Buiksloot over Monnickendam naar Edam een geregelde dienst hield. 
Op 2 dec. 1880 kwam Rijn Brouwer uit Buiksloot met een dito advertentie en pas op 10 december 1880 verschijnt 
de aankondiging van Neeltje Kader, de weduwe van Klaas de Moes. 
 
De veerdienste moeten nu geheel zelfstandig kunnen werken en alle risico´s zelf dragen. 
Controle van stadswege is daarom niet meer nodig en maakt de functie van commissaris van ´t veer overbodig. 
De controle op de goederenstroom in ´t veerhuis wordt daardoor ook ´n particuliere aangelegenheid en daarom 
wordt in overleg met provinciale staten Neeltje Kater de weduwe van Klaas de Moes door burgemeester Tj. van 
der Zee benaderd om het veerhuis van de stad over te nemen tegen een aannemelijk bod. 



´t Veerhuis. 
Het veerhuis op de Oudezijds Burgwal hoek Wagenpad was al zeer oud. 
In  1688 kreeg ´t verpondingsnummer       739 
" 1733kreeg ‘t verpondingsnummer       557 
" 1806 stond ´t in wijk IV   nr.     120 
" 1832 was ´t kadaster   nr. A     154 
" 1878 was ´t kadaster   nr. A    1258 
" 1892 was ´t kadaster   nr. A    1626 
" 1928 was ´t kadaster    nr. A    2122/23 
 
Op 1 november 1654 wordt in de vroedschapsnotulen meegedeeld, dat het nieuwe veerhuis op de Oudezijds 
Burgwal is gereedgekomen en de commissaris van ´t veer zijn intrek kan nemen. 
Op 20 juni van dat jaar wordt aangedrongen op nieuwbouw: 
Daer de plaetse daer het veerhuijs tegenwoordigh is staende seer onbekwaem is, "so wel int op- en afschepen van 
de goereren en de in ´t gaen des nachts als insonderheijt dat de brugh aldaer seer hoogh leijt en de dáffsteck 
vandien aende sijde van de straet aen het Sant seer ongemackelijck is om met swaere vaten, packen ofte cassen te 
comen gebruijcken en met de cruijwagen over de brugh te brengen, daerbij comende de menichvuldige clachten 
van de gebuijren over het dagelijcks stoppen van de sloot en de vaart aldaer" (verstopt door de veerschuiten?). 
Wordt hier de brug bij de Middendam bedoeld en de vaart langs het Zand? 
Mogen hieruit concluderen dat het oude veerhuis in de buurt van het tegenwoordige café "De Zwaan" zou 
hebben gelegen? 
De eerste transportacte na ´t klaarkomen van het nieuwe veerhuis is van 16 november. 1654. 
De omschrijving die hierin gegeven wordt geeft aardig de situatie weer: 
Verkoper: 
 Neeltgen Jacobs Luijts weduwe Cornelis Garbrantsz Pau, in zijn leven bode van de weescamer. 
Koper: 
 Jacob Dirksz van der Speck medepoorter alhier. 

Een vrij huijs, staende binnen dese stede op d´oudesijdts burghwal bij de veerkaij bekent met het nieuw 
gemaeckte veerhuijs ´t noorden en de pottebackerij van  Cornelis Sijbrantsz Cluijnsorgt zuijden. 
Aan de zuidzijde van de pottebakkerij lag het in 1648 nieuw gebouwde woonhuis van Cornelis Cleijnsorg 
en dit blok van 4 huizen isduidelijk te zien op de kaart van Frederik de Wit waarvan hieronder een detail 
is afgedrukt. 

 
Na 228 jaren is er een einde gekomen aan de funktie van het stadsveerhuis op de Oudezijds Burgwal hoek 
Wagenpad en ´t werd tijd, want uit de beschrijving op te maken was ´t een bouwval. 
 

De overdracht. 
Op 24 maart 1882 wordt door burgemeester Tj. van der Zee aan gedeputeerde staten verzocht dit 
gemeenteeigendom te mogen verkopen. 
De toelichting van de raad d.d. 21 maart is als volgt: 
Het gebouw wordt gebruikt als veerhuis en commissariswoning en is de gemeente in eigendom toebehorende.  
Het huis en erve, bij het kadaster bekend onder sectie A 1258 is groot 1 are 85 ca. en verkeert in een zodanige 
bouwvallige toestand, dat hetzelfde noodwendig moet worden vernieuwd, terwijl de kosten voor herstel zijn 
geraamd op fl 700,00. 
Bij het onlangs genomen raadsbesluit is tot opheffing van bovengenoemd veerhuis besloten, mede omdat het in 
werking treden van de wet van de 23e april 1880 (staatsblad nr 67) het verder bestaan van een veerhuis voor de 
gemeente niet meer verplicht is. 
Gelezen het ingekomen schrijven Neeltje Kater, wede Klaas de Moes van beroep veerschipper, wonende te 
Monnickendam, houdende verzoek om het hiervoren genoemde huis en erve aan haar in eigendom over te 
dragen voor een som van fl 450,-- 
Dat die aangeboden koopsom de vergadering aannemelijk is voorgekomen en mitsdien het hier bedoelde huis en 
erve zonder overwegend bezwaar van de gemeente aan adressante voor de aangeboden som kan worden 
overgedragen als zijnde een perceel dat niet meer voor de openbare dienst bestemd is en gelet op art. 230.137 en 
194 a der gemeente van 29 juni 1851 (A.B.nr 58) besluit de raad: 
Aan Neeltje Kater wede Klaas de Moes voornoemd onder nader goedkeuring van de heren gedeputeerde staten v. 
noordholland in eigendom over te dragen het huis en erve staande en gelegen te M´dam kad. getekend sectie A 
1258 groot 1 are en 85 ca. voor een som van fl 450,-- buiten de kosten van overdracht, welke gelden zullen 
worden aangewend als schulddelging. 



 
Op 2 mei 1882 vindt het transport met acte 9520 van de nots. Merens plaats onder verplichting dat het perceel 
thans benut tot veerhuis ook als zodanig in de toekomst benut zal blijven. 
Aan de commissaris van ´t veer de heer P. Bruijn wordt bericht gestuurd, dat vermits per 1 juli a.s. het perceel, 
thans benut tot veerhuis en woning van de commissaris van ´t veer in eigendom overgaat op de wede K. de Moes 
en op diezelfde datum de betrekking van commissaris van het veer zal behoren aangewezen te worden door de 
veerschipper, zo delen wij u mede dat met 1 juli a.s. u een eervol ontslag is verleend. Tj. van der Zee. 
Precies na een half jaar wordt op 2 november 1882 het volgende schrijven aan de wede K. de Moes gezonden met 
als onderwerp "publieke veiligheid" Ik heb u te berichten, dat het volgende schrijven van de stadsarchitekt bij mij 
is binnengekomen: 
Het huis bekend onder de naam "veerhuis" staande hoek Wagenpad-Binnendijk alhier, eigenaresse Mej. de Wede 
K. de Moes verkeert in zodanige toestand, dat het dadelijk gevaar oplevert en voor de bewoners en voor het 
publiek en wel ten opzichte van de noordelijke muur van het hoofdgebouw en het gehele achtergebouw. 
 
Naar aanleiding van dat schrijven en op grond van art 58 der verordening, betrekking hebbend op het timmeren, 
bouwen, afbreken en herstellen van bijzondere eigendommen, berichten wij u dat binnen 8 dagen met de sloping 
van de muur zal moeten zijn aangevangen.  B.&.W. 
Op 30 juli 1889 lezen we in een beschikking van B.&.W. ´t volgende: 
Op het verzoek van de wede K. de Moes geboren Kater d.d. 29 juli 1889 (haast 7 jaren na het bevel tot sloping) 
wordt aan adressante toegestaan de afgesneden hoek ten noordwesten van het gebouw, bekend als verhuis, op 
het wagenpad te laten vervallen, de muren op de gewone wijze door te trekken en een nieuw deurkozijn in de 
voorgevel te kunnen plaatsen en met de nieuwe muur 1 á 2 decimeter op stadsgrond te mogen komen. 
Gehoord het daarover uitgebracht rapport na gehouden lokale inspectie, hebben goedgevonden: 
Het gedaan verzoek van adressante in te willigen onder voorwaarde, dat een en ander ten uitvoer wordt gebracht 
onder toezicht van de architect. 
Het nieuwe kad. nr. 1626 uit het dienstjaar 1892 herinnert eraan dat deze wijziging kennelijk in 1891 werd 
uitgevoerd. 
Neeltje Kater overleed op 5 september 1895 om 19.00 uur in ´t Noordeinde wijk IV nr. 81, dus nog steeds op het 
huidige huisnr. 91.Ze is niet in ´t veerhuis gaan wonen. Ze werd 63 jaar oud. 
 
Uit de acte nr 2021 d.d. 6 mei 1896, die door notaris Dirk Costerus te Monnickendam wordt opgemaakt 
betreffende de nalatenschap van Neeltje, blijkt dat het beroep van veerschipper ook geen vetpot was, hoewel het 
nagelaten bezit minstens met 100 vermenigvuldigd dient te worden om een en ander met huidige waarden te 
vergelijken. 
 
De nagelaten activa zijn: 
Een woonhuis en erf groot 2 aren in  
´t Noordeinde kad. nr. A 70  of huidig nr. 91      fl   950,-- 
´n Stal met ´n erf aan de Binnendijk kad.nr.A 73 groot 1,20 are     "     85,-- 
´n Woonhuis en winkelhuisje a.d. Binnendijk kad. nr. A 823, groot 80 ca.    "    225,-- 
´n Huis met erf op de hoek van de Binnendijk en Wagenpad kad. nr. A 1626, groot 1 a 85 ca  
(zijnde het oude veerhuis)         "    600,-- 
Het oude schuitsveer varende van M´dam op Amsterdam en Purmerend en terug met veerschuit  
en bijbehorende zeilen, touwwerk, bomen, haken en verdere inventaris, trekpaard, wagen en  
verdere roerende goederen bij dat veer gebruikt wordende     "    900,-- 
Huisraad en inboedel, kleren en linnen, goud en zilver gewaardeer op    "    400,-- 
           fl 3.160,-- 
contant geld         "         91,-- 
           fl 3.251,-- 
 
Schulden: 
Aan Jacob de Moes       fl 1.235,37 
Aan Willem Cornsz Blankenvoort     "    370,-- 
Aan C. Stam        "    153,75 
Aan  de Fa. Blankevoort te M´dam     "    215,77 
Aan Klaas Kater Cornsz reparatie en hellingloon schip   "    236,28 
Aan  Wijnand Kool Huur v. een paard      "    157,75 
Aan overige schulden       "    222,69 "  2.591,61 



Blijft te verdelen          fl   659,38 
 
Voor elk der comparanten 1/3        fl   219,79 
 
Cornelis Klaaszn de Moes ontvangt te veel, omdat hij de veerdienst wil voortzetten: 
 
Aan ontroerende goederen (zie overzicht)       fl. 3.160,00 
Te betalen schulden         fl. 2.591.61½ 

Waarde activa minus passiva        fl.   568,38½ 

Af: eigen aandeel in erfenis         fl.   219,79½ 

Schuld aan zijn beide zusters Johanna en Geertje      fl.   348,59 
Zijn zusters ontvangen ieder de helft van ‘’t contante geld     fl.     45,50 
En houden elk een vordering 
Op hun broer Cornelis (1/2 v. fl. 348,59       fl.   174,29½ 

Komt aan elk der zusters toe:        fl.    219,79½ 

 
De voorouders van veerschipper Cornelis de Moes 

1. Jacob Hendriksz de Moes, tr. Met Geertje Jans. 
2. Willem Jacobssz de Moes, ged. 12-10-1684 te M, dam tr. 12-09-1705 te M, dam met Sintje Claes. 
3. Klaas Willemsz de Moes, 30-10-1710 te M, dam tr. 27-07-1732 te M, dam met Trijntje Jacobs Teerkoper. 

Ged 30-08-1708 te M, dam 
4. Jacob Klaasz. de Moes ged. 01-06-1733 te M, dam tr. 16-05-1756 te M, dam met Trijntje Corndr. De Haas. 
5. Klaas Jacobsz de Moes, ged. 24-02-1762 te M, dam tr. 31-10-1784 te M, dam met Eefje Corndr. Hoen, 

ged. 01-01-1767 te M, dam. 
6. Joost Klaasz. de Moes, geb. 17-07-1804 e M, dam, scheepstimmerman/ molenmaker tr. 30-07-1826 te M, 

dam, met Johanna de Vries geb. 01-01-1803 te M, dam 
7. Klaas Joostzn de Moes, geb. 13-12-1830, te M, dam, veerschipper, overl. 06-06-1871 te M, dam, tr. 14-

03-1858 te M, dam, met Neeltje Corndr. Kaster geb. 10-09-1831 te M, dam, overl. 50-09-1895 te M, dam. 
Kinderen:  

8 Cornelis geb. 22-04-1861 te M, dam, veerschipper 
Johanna geb. 05-01-1859 te M,dam tr. 09-05-1880 met Willem Blankevoort sn. Van Cornelis en Jannetje 
Kater 
Geertje geb. 04-11-1865 te M, dam. 

 
Twintig jaren later. 

Op 24 januari 1917 vraagt Cornelis Klaasz de Moes, thans motorschipper te Monnickendam, het gemeente 
bestuur om de verplichte bestemming van zijn eigendom als veerhuis (die bij de koop was overeengekomen) te 
mogen veranderen. 
Hij schrijft, dat hij als eigenaar van het huis en erf, ingericht tot magazijn en woonhuis te Monnickendam aan de 
Oudezijdsburgwal of Binnendijk, kadaster sectie A nr. 1626 (oud nr. 1258), groot 1,85 are (‘’t zogenaamde 
veerhuis) hem toebedeeld uit de nalatenschap van zijn moeder mejuffr. De wede de Moes, geboren Kater, die het 
perceel ankocht van de gemeente Monnickendam, blijkens acte d.d. 2 mei 1882 vor nots M.C. Merens alhier, 
onder nr. 4 ‘’t volgende is bepaald; 

‘’de koopster of de opvolgende eigenaars zullen het boven omschreven perceel nooit een andere 
bestemming mogen geven dan ‘’veerhuis’’ tenzij met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van 
het gemeentebestuur van Monnickendam. Bij overtreding van deze voorwaard zal de eigenaar een 
boete van fl. 1000,00 verbeuren ten voordele van de gemeente Monnickendam. Ook de event. 
veranderde inrichting zal dan op kosten van de eigenaar weer in de oude staat moeten worden 
gebracht’’. 

De eigenaar, thans het plan hebbende bovenvermeld huis te verkopen, vermoedt dat gemelde verplichte 
bestemming grote belemmering bij de overdracht zal opleveren. De laatste jaren zijn verscheidene boten 
van hier op Amsterdam in de vaart gekomen, terwijl ook de tram heel wat goederen vervoert, zodat er 
geen gegadigden voor het veerhuis te vinden zullen zijn als het uitsluitend voor dat doel gebruikt zal mogen 
worden. 
Door de vele mogelijkheden om goederen te vervoeren, neemt ondergetekende aan dat ook de gemeente 
zich niet meer zal verzetten tegen de opheffing van deze bestemming, reden waarom hij het college 
verzoekt hierin toe te stemmen.    (Vrij vertaald naar: C. de Moes.) 
Vóór 1927 is er geen verandering van bestemming te vinden. In genoemd jaar wijzigde het kadsternr. In twee 



nummers: A 2122 ‘’n pakhuis (bedoeld wordt het oude veerhuis) en A 2123 voor ‘’n nieuw gebouwde garage met 
erf op het Wagenpad, deze percelen bleven het eigendom van Cornelis de Moes totdat ze in 1966 werden 
afgebroken. 
Cornelis bleef ongehuwd evenals zijn zuster Geertje. Samen woonden zij in 1939 nog altijd in het stamhuis op het 
Noordeinde wijk 4 nr. 90, toen het wijknummer werd vervangen door ’n definitief huisnr. 91. 
Cornelis de Moes had gelijk toen hij in 1917 het gemeentebestuur schreef, dat sinds 1900 diverse concurenten in 
de vaart waren gekomen. 
Hij was niet meer de enige, die goederen naar Amsterdam vervoerde, sinds 1888 was de tram al een geschikte 
mogelijkheid om goederen  te verzenden (binnen’n uur in Amsterdam). 
 
Op 17 maart 1902 kondigde Frederik simons geb. 14-03-1857 te Monnickendam aan met zijn motorboot op 
Amsterdam te gaan varen. Hij was de zoon van Simon Simons en Trijntje Strubbe en op 15 april 1883 gehuwd met 
Elisabeth Kool. Ze kregen vier kinderen Wijnand (1885), Simon (1886), Trijntje (1888) en Barend Hendrik (1891). De 
laatste zoon volgde hem op als beurtschipper. Het hoofdkantoor was in het Zuideinde wijk 1 nr. 151 gevestigd, 
huidig huisnr. 29. 
Op 15 maart 1906 startte de stoomboot ‘’Wilhelmina’’ van de onderneming C. Wagemaker en J.L. Karhof om vier 
keer per week van Edam naar Amsterdam te varen en omgekeerd (over ’t schouw) met ’n accommodatie voor 150 
passagiers en goederen (overtocht 1.45 U). 
J. de Jong Azn. Geb. 10 juli 1885 te Monnickendam wonende wijk III nr. 8 (Noordeinde huisnr. 8) opende op 1 april 
1911 een motorbootdienst met de ’Gouwzee’ op Amsterdam, buitenom over Marken en Durgerdam met ruimte 
voor 30 passagiers en goederen. 
Het alleenrecht van de beurtschipper was verleden tijd. Met de stoombootdienst van de Gebr. Goedkoop kwam 
een einde aan de glorietijd van de trekschuit op 1 maart 1885 (zie hiervoor jaarverslag O.M. 1991 pag. 44, 48 t/m 
51 en 79). De ontwikkeling van het verkeer ging in die tijd zo snel dat de stoombootdienst van Edam naar ’t 
Schouw reeds op 1 juli 1890 opgeheven moest worden door de grote concurrentie met de tram. De beurtvaart kon 
zich echter handhaven dank zij de komst van de benzinemotor. 

Bijlage: 
Jaagschuitschippers en hun knechts in de 19

e
 eeuw te Monnickendam 

 
Naam        Namen 
Veerschipper  aangesteld verlaten  knechts  aangesteld  verlaten  
1 Middelbeek, Gerrit   13-05-1843 Oudejans, Pieter 
       Springer, Klaas   overleden 
       Noordeloos, Jan 20-06-1835 
Fabritius Leendert  13-05-1843             1849 
Schweken, F.W.             1849 28-04-1855 
Blom, Evert  28-04-1855 26-06-1858 Stam Dirk 28-04-1855 
Blom, Hendrik  26-06-1858 16-11-1861 
De Haas, Bart  16-11-1861 
van den Berg, Michiel 
 
2 Hoen, Cornelis    15-03-1856 Coblens, Barend 
       Raggers, Cornelis 
van den Berg, Jan  15-03-1856 
 
3 Springer, Vernardus 22-02-1834   Luijten, Cornelis   overleden 
later de wede    02-01-1858 Gras, Pieter   overleden 
       Nannings, Bart 05-08-1840 
       Coblens, Jan (zetschipper) 
       Springer, simon 
Mooij, Jan  02-01-1858 
Later wede 
 
4 Hoppe, Andries (wed) 10-05-1851   Groen, Ernst 23-07-1853 
Hoppe, Frederik  11-07-1855 20-04-1867 Evers, Jan 
Dekker, Jan  20-04-1867 01-02-1868 
Broeder, Cornelis  01-02-1868 23-01-1869 
Kool, Juriaan  23-01-1869            1873 



de Vries               1873 
Ontleend aan de boeken ‘’stedelijke ambtenaren 1814-1887’’. 


